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Empregos

O ESTADO DE S. PAULO

DOMINGO, 7 DE NOVEMBRO DE 2010

vos, com um acréscimo de 11,75% em
relaçãoaos485,7 milservidoresexistentes em 2003, no início do governo Luiz
Inácio Lula da Silva.
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Dilma e o trabalho
O Brasil, como todos sabemos, acaba
de eleger uma presidente para o quadriênio 2011 a 2014. Dilma Rousseff,
ex-ministra da Casa Civil, recebeu
nas urnas o voto democrático de 56%
dos eleitores.
Logo após a divulgação do resultado, na noite do domingo, dia 31 de
outubro, chamou nossa atenção seu
discursono trechoem que ela,já vitoriosa, reafirmou intenções de valorizar a democracia “em toda sua dimensão, desde o direito de opinião e
expressão dos cidadãos, até os direitos essenciaisde alimentação; de emprego e renda; da moradia digna; e da
paz social”.
A manifestação da nova presidente é digna de aplausos e deve merecer

de todos os brasileiros um voto de confiança, sobretudo porque ela reconhece
não ter condições de, sozinha, atingir o
bem maior a que se propõe.
Apresidenteeleitaquer,dessamaneira, a colaboração de todos os setores da
sociedade brasileira, especialmente para a erradicação da miséria, meta para a
qual pediu, “humildemente, o apoio de
todos que possam ajudar o País”...
Proporção. Naquilo que nos diz respeito mais de perto, o emprego, vale
ressaltar que fará bom governo aquele
político (foram também eleitos 22 novos governadores em todo o País) que
apoiar a criação sustentável de vagas e
entender que essa sustentabilidade é
diretamenteproporcional à sustentabi-

lidade da própria economia.
A equação é fácil de entender: emprego gera renda e renda gera emprego. É
círculo virtuoso ao qual se chega, sobretudo, pela via da legalidade, da lisura, da
transparência, da confiança, enfim, dos
atributos decorrentes da seriedade e da
competência.
Em seus primeiros dizeres, Dilma
resvalou na questão ao dizer claramente que vai “valorizar os quadros profissionais da administração pública, independentemente da filiação partidária”.
Esse é um bom sinal, porque o bom
exemplo da profissionalização tende a
se multiplicar e chegar a todas as camadas de trabalhadores.
Vale dizer que o Executivo federal
tem hoje 542,8 mil servidores civis ati-

Concursos. Ressalte-se, ainda, que o
governo federal terá mesmo que mexer logo na base do funcionalismo,
pois os dados oficiais mostram que cerca de 40% dos servidores civis ativos
do Executivo federal estão na faixa de
50 anos de idade, ou mais, o que reforça
a necessidade de concursos públicos
para substituição.
Em alguns órgãos de governo, como
no Banco Central (BC), o processo de
envelhecimento é ainda mais acentuado. Lá no BC há expressivo número de
servidores que ingressaram na instituição na década de 1970.
Mas, ao contrário do que se possa
crer, o número de servidores públicos
no Brasil não é tão alto em comparação
a outros países, segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea). O Brasil tem, em média proporcional, menos servidores quando comparado a seus parceiros do Mercosul
(Argentina, Uruguai e Paraguai), além
dos Estados Unidos, França, Espanha,
Alemanha, Austrália, Dinamarca, FinlândiaeSuécia. Estes,consideradospaíses privativistas por excelência.
Nos Estados Unidos, por exemplo, o
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peso do emprego público chega a
15% dos trabalhadores ocupados.
O Brasil tem cerca de 11% do total
da mão de obra ocupada no setor
público. O Canadá possui um índice
de 16,3%, e a Austrália, 14,4%. E o
país com maior proporção de funcionários públicos é a Dinamarca, onde
a marca vai a 39,2%. Fora da área pública, a nova Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (PNAD), feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostra
que no Brasil há 54 milhões de trabalhadores e, destes, 32 milhões trabalham com carteira assinada.
Escravidão. No entanto, embora tenhamos avançado bastante na área
do trabalho e emprego, ainda temos
de extirpar certos absurdos: no ano
passado, por exemplo, o Ministério
do Trabalho indicou o resgate de
3.571trabalhadores queviviam emregime análogo ao de escravos.
Assim, a partir desses dados, só na
área trabalhista, se pode imaginar a
enorme tarefa da nova presidente.
Ou melhor, a enorme tarefa de todos
nós, brasileiros e brasileiras.
✽
PRESIDENTE DA RICARDO XAVIER
RECURSOS HUMANOS

Hora do cafezinho
CÉLIO MESSIAS

COMUNICAÇÃO

Um escritório voltado
para a criatividade

O ‘calor’ do rádio a favor da corporação
Lilian Primi

As vantagens da rede mundial de
computadores colocou o calor
do rádio ao vivo à disposição da
comunicação corporativa. Há
quasequatroanos, os1,6mil funcionáriosdaBradescoVidaePrevidência,espalhados por73 cidades brasileiras, podem se comunicar em tempo real com seus
colegas, por meio de uma rádio
web corporativa ao vivo.
Dá para mandar um chamego
ao colega, dedicando-lhe uma
canção, responder aos apelos do
presidente, receber um “olá” da
família se estiver em viagem de
trabalho e participar do treinamento – tudo sem sair do lugar.Bastaumcomputador ligado à internet.
“A rádio funciona ao
vivo das 7 horas às 19
horas, e, ao longo da
noite e madrugada,
comprogramação gravada”, explica o sócio
diretor da Trunfo Comunicação, empresa
paulistana responsável pela implantação
e produção da rádio
da Bradesco, Luciano Samarco (foto).
Para o diretor executivo da Bradesco,
Eugênio Velasques,
além de poder mudar
a programação a cada

minuto e ser acessada em qualquer lugar, a vantagem da rádio é
uma incrível redução de custos,
não apenas nos processos de comunicação interna.
“Economizamosopapeldaimpressão de vários produtos, de
manuais a comunicados internos, e também na organização
de treinamentos”, diz.
Como exemplo, cita os encontros em que os funcionários recebem treinamento sobre novos
produtos,sãoinformadosarespeito das metas e ouvem o presidente. “Em geral, isso envolveria um
encontro físico com os líderes de
cada sucursal, que depois passariam as informações aos seus funcionários. Levaria meses, Com a
rádio, fazemos tudo em, no máxi-
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mo, 24 horas. E com a participação de todos”, conta.
Aeconomiageradanestecasoé
imensurável. Já a redução com o
gasto de material de escritório é
de 8% a 10% ao mês, o que não
ocorre apenas em função da existência da rádio.
“Temosumprogramaderacionalização de gastos que envolve
diversas outras medidas. A rádio,
no entanto, tem grande peso nesse processo”, diz Velasques.
Pela economia que representa,
Samarcochamaoprojetodarádio
web ao vivo, que está a disposição
do mercado, de eco-comunicação. “Ela permite também uma
aproximaçãoentreoscolegas,chefes e familiares, criando um ambiente cheio de calor humano.”

DANIEL TEIXEIRA/AE

TREINAMENTO

Aprender jogando
não é coisa só de criança
Empresas farmacêuticas estão
utilizando jogos de tabuleiro
para treinar seus vendedores.
Com a ajuda da SB Jogos, a AstraZeneca, por exemplo, adapta
infantis – como o Jogo da Vida,
Banco Imobiliário e futebol de
botão – para o conteúdo de seus
programas de treinamento.
“O layout e as regras são mantidos para que a pessoa associe
com as brincadeiras de infância.
Apenas o conteúdo é trocado”,
conta a gerente de vendas da
empresa, Valéria Santos. Essa
associação com um aspecto lúdico da infância, segundo Valéria,
evita a rejeição ao treinamento
e facilita a absorção das informações, relacionadas a medicamentos e, portanto, extremamente técnicas.
“Os vendedores, em geral,
são pessoas dinâmicas. É um

grande desafio mantê-los entretidos numa sala fechada por oito horas, tratando de um assunto assim tão árido”, acrescenta.
O resultado prático, segundo a
empresa, foi o aumento na taxa
de retenção de conhecimento
por seus empregados.
A SB cria jogos de tabuleiro
para treinamentos em empresas há mais de 10 anos. Os tabuleiros, peças e cartas com conteúdo são desenvolvidos de
acordo com a necessidade de
cada cliente, um processo que
dura entre 30 e 45 dias, desde a
sua criação até aprovação.
A ferramenta tem sido utilizada com frequência pela indústria farmacêutica. Além da AstraZeneca, a SB atendeu neste
ano a Novartis, Abbott, Jansen,
Merck e BMS. “Em um futuro
próximo, imaginamos treinamentos feitos por meio de vídeo games, celular e outras formas de mídia presentes no dia a
dia”, prevê Valéria.

Não basta ser funcional: um
bom ambiente de trabalho deve
ser inspirador. O Sensorial Officeéumprojeto expostono evento Casa Office 2010, que começa
amanhã, em São Paulo. e tem o
objetivo de estimular a criatividade dos frequentadores. Voltadopara empresas que praticam a
chamada economia criativa – na
qual a equipe é pautada pelo viés
da inovação e da imaginação –, o
espaço se baseia na interrelação
pessoa-ambiente eutilizaos cinco sentidos para despertar a intuiçãodoscolaboradores. Iluminaçãoindiretaecolorido,adaptação para música ambiente, aromaterapia e utilização de texturasoriginaissãoalguns itenspresentes no Sensorial Office. De
acordocomClaudiaAndrade,sócia do escritório responsável pelo projeto, o ambiente de trabalho é hoje uma forma poderosa
para transmitir os valores das
corporações. “Por meio dele, a
corporação pode reforçar e comunicar estes valores interna e
externamente, conectando negócios, pessoas e mercado.”
DIVULGAÇÃO

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 7 nov. 2010, Empregos e Carreiras, p. 2.

Nem tudo é salário
ESTUDO

IDIOMA

Treinamento, assistência médica e ginástica
laboral melhoram qualidade de vida no serviço

Inglês com conteúdo
para carreiras

Estudo da Fundação Instituto
de Administração (FIA) mostra
que treinamento, assistência
médica e ginástica laboral são
ações que mais impactam positivamente na qualidade de vida
no trabalho. “A avaliação abordou a qualidade de vida no trabalho sob os ângulos biológico,

psicológico, social e organizacional”, disse a coordenadora
da FIA/Programa de Estudos
em Gestão de Pessoas (Progep), Ana Cristina LimongiFrança. Ela acredita que, nos
próximos anos, haverá grande
demanda por especialista em
qualidade de vida no trabalho.

ENTREVISTA/CEO

Bruno Bomeny

A Friends in the world, agência
de intercâmbio e de turismo de
São Paulo, está oferecendo cursos de língua inglesa específicos
para profissionais que já atuam
no mercado de trabalho. Eles
têm conteúdo voltado para negócios, como o destinado a advogados da área comercial. O
pacote de uma semana para es-

DENISE ANDRADE/AE – 27/11/2008

CEO DO WTC BUSINESS CLUB

reformular e tornar independente o WTC Business Club,
clube de negócios do World
Trade. Em 2005, assumiu o cargo de vice-presidente de marketing do WTC São Paulo e, desde 2007, é CEO do WTC Business Club.
● Como foi sair da área de progra-

mação para se tornar CEO de

de telefonia). Tornar-me presidente do clube veio dessa veia
empreendedora.
● Você se preparou de alguma

‘O profissional deve ter vontade de
crescer e ter comprometimento’
Bruno Bomeny começou a carreira como programador, em
1988. Cinco anos depois, concluiu o curso de engenharia pela Universidade Paulista
(Unip), mas consolidou sua carreira na área de marketing, na
qual começou a trabalhar, em
2001, no World Trade Center
(WTC) São Paulo.
Sua principal realização foi

te curso, que custa £ 1.365, contempla seis aulas por dia, em
Londres (Inglaterra), na escola
The London. A acomodação é
em casa de família com café da
manhã, quarto individual e banheiro privativo. O valor já inclui as taxas da escola. Comunicar-se bem em outro idioma é
cada vez mais importante para
um profissional se sair bem em
sua área de atuação. Mais informações pelo site: www.friendsintheworld.com.br/home.

forma para assumir esse cargo?

uma empresa pela sua atuação
na área de marketing?

Eu sempre quis ser empresário
e criar uma empresa, tanto que
cheguei a abrir uma, que não
deu certo, e hoje sou sócio de
outra (a Tesa Telecom, da área

A grande jogada do empreendedor é se juntar com pessoas que
conhecem o ramo de atividade
em que pretendem atuar. Eu
busquei no mercado quem realmente entende sobre negócios
para trabalhar comigo. O que
dá certo é você ter profissionais
que conhecem a área e têm capacidade de tocar o negócio.
● Qual foi o maior desafio da sua
carreira?

Foi criar o WTC Business Club,

LEFTERIS PITARAKIS/AP

ORATÓRIA

Atitude e comunicação
para usar no emprego

Londres. Escola da cidade
tem curso para advogados

que era um braço do marketing
institucional do WTC. Quando
eu entrei na empresa, o WTC
era algo que tinha de existir,
mas não tinha receita para se
sustentar, gerando um prejuízo
de R$ 1 milhão por ano. Reverter esse quadro, sem dúvida, foi
o maior desafio.

Saber se apresentar é uma das
peças-chave para um bom profissional. O curso de oratória do
Instituto Fale Bem trabalha a
expressão e marketing pessoal,
além do medo de plateias. A próxima edição ocorre, em São Paulo, entre 27/11 e 04/12, por R$
50. Informações pelo site www.
institutofalebem.com.br.

be. Em 18 meses, chegamos quase a 300 sócios. Em São Paulo,
tínhamos 40 sócios e, hoje, já estamos chegando a 900, com
uma média de 25 eventos por
mês. Tenho o plano de expandir o clube para outras regiões
do País.
● Qual a sua dica para quem es-

● Como você conseguiu mudar

tá começando?

essa situação?

O que falta às pessoas que estão no mercado hoje é o comprometimento com a empresa,
com o trabalho e vontade de
realmente crescer. Independentemente de onde a pessoa esteja trabalhando, ela deve se comprometer e ter vontade verdadeira de crescer.

Há três anos, eu vi nessa unidade um grande potencial de crescimento, já que internacionalmente esses clubes dão muito
certo. Há um ano e meio, fizemos o projeto piloto em Belo
Horizonte, com um escritório
vendendo a associação ao clu-

